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Inloop Jeugdverpleegkundige Sagal Ali
Marjan afwezig
Open ochtend van 9.00-12.00 uur voor ouders die op zoek
zijn naar een basisschool voor hun kind
Afsluiting project voeding: Restaurant avond
Studie dag: Kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

www.de-rietvink.nl
Week van 14 januari:
Mediatoren:
Taha en Jil
Plein:
Thijmen en Zeb

Liv gr.4A
Wessel gr.8, Youri gr.6B, Roan gr.1/2 B
Nisa gr.1/2A
Ibrahim gr.3A, Solmaznur gr.3B
Thijs gr.1/2C, Yousra gr.1/2A

Onderbouw.
Gerard de ondersteuner in groep 2/3 B is geslaagd voor zijn opleiding tot onderwijsassistent. Gerard neemt
deze week afscheid van ons om te kunnen starten met zijn nieuwe baan We zullen hem zeker missen! Ook
Casper, de stagiaire in groep 3 is geslaagd voor zijn examen en zijn stageperiode is hierbij afgelopen. Namens
alle collegae wensen we hen veel succes met hun verdere loopbaan. We heten Regina welkom als stagiaire
op De Rietvink. Regina gaat iedere maandag en dinsdag in de groep van Petra en Ingeborg stage lopen als
klasse assistent. Remco, een tweedejaars stagiaire van de Pabo start ook in deze groep.
In groep 1/2 A gaat de opa van Jaylyn en Hailey ons ondersteunen met het bereiden van Surinaamse
sautosoep, hmmmm u gaat hier vast nog meer over horen. We hebben bij de voorbereiding nog enkele
ouders nodig die willen helpen. Dit zal waarschijnlijk op woensdag en donderdag de 13e en 14e februari zijn.
Nieuws van de groepen 1/2 en 2/3
Groep 2/3 leuke proefjes gedaan met voeding. Ze hebben onder andere geleerd wat zoet, zuur en zout is. En
smaakt het eten anders wanneer je je neus dicht houdt en een hapje neemt? De kinderen kunnen dat nu
allemaal goed vertellen.
Groep 1/2 C gaat woensdag 13 februari Turkse hapjes maken met een aantal ouders. Wij zijn erg benieuwd
hoe ze zullen gaan smaken, we kunnen hier nog wat hulp bij gebruiken, opgeven kan bij Angelique, de
leerkracht van 1/2 C.
Hebben jullie de mooie marktkraam gezien in groep 1/2A? We zijn druk bezig met lekkere soorten fruit en
groente te verkopen. We leren de namen van de stukken fruit die in Suriname veel voorkomen en ook de
groentes die ze daar veel hebben leren we en bekijken we via het digibord. Je mag natuurlijk ook een stuk
fruit dat in Suriname veel voorkomt meenemen naar school zodat we het kunnen zien, voelen, ruiken en
proeven.
De laatste tijd komen regelmatig kinderen te laat. Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen om 8:30 in de klas
zitten en dat jullie afscheid hebben genomen. Indien u onverhoopt te laat bent, graag afscheid nemen bij de
deur van de klas. Op deze manier kunnen we rustig met de dag beginnen. Alvast bedankt.
Rapport
Op vrijdag 8 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun rapport mee naar huis. Heeft u de
rapportmap nog thuis? Wilt u die dan z.s.m. mee naar school nemen?
Groep 8 krijgt het rapport op 14 februari mee naar huis. Tevens kunt u inschrijven voor een gesprek of het
advies voor uw kind in groep 8. Dit kan via DIGIDUIF. De leerkrachten nodigen zelf ouders (en kinderen) uit die
zij willen spreken als u zelf een vraag of vragen hebt kunt u inschrijven.
Bij het rapport krijgt u een toelichting op de aanpassingen en lay-out van het rapport. E.e.a. heeft te maken
met de overgang naar een digitaal rapport. Dit schooljaar is een overgangsjaar en wordt het rapport nog
uitgeprint, evenals het CITO-overzicht vanaf groep 3.

Schoolvoetbal
Voor kinderen in de groepen 7 en 8 is er ook dit jaar weer de kans om te voetballen
met klasgenootjes! Op woensdagmiddag 3 april , 10 april en 17 april is er weer een
schoolvoetbaltoernooi bij KFC in Koog aan de Zaan. Bij genoeg aanmeldingen kan
de Rietvink mee doen. Er zijn 8 jongens nodig voor een jongens team en 8 meiden
voor een meiden team. Inschrijven kan gedaan worden in de klas, daar hangen
inschrijflijsten. Let op er dient wel een leider per team te zijn. Dit kan ook ingevuld
worden op de inschrijflijst. Wij hopen op veel aanmeldingen !!!
Inschrijven kan tot en met maandag 11 februari as. De Ouderraad.
Lezen op school
Sinds dit jaar organiseren we extra activiteiten op leesgebied. Lezen is erg belangrijk en door boeken te lezen
ontdekken kinderen de wereld en vergroten zij hun woordenschat en de schrijfwijze van woorden.
Er worden activiteiten georganiseerd om het leesplezier en de motivatie voor het lezen te vergroten. Via de
Bilbliotheek krijgen kinderen leestips en leuke activiteiten omtrent lezen aangeboden.
Lezen is een van de voorspellers hoe een kind zich ontwikkelt op het voortgezet onderwijs. We kunnen niet
genoeg benadrukken hoe belangrijk lezen is. Ook voorlezen is en blijft een goede actie voor kleine en grote
kinderen.
Dit jaar hebben we ook het toneellezen geïntroduceerd, waarbij kinderen een tekst samen lezen en
voorbereiden met goede intonatie. Een tip: laat uw kind in de voorjaarsvakantie lezen! Neem een zwerfboek
mee naar huis of haal een boek uit de Bieb en...... geef het goede voorbeeld en neem zelf ook tijd om lekker
te lezen.

Restaurantavond 14 februari
Op 14 februari sluiten we het project Voeding af met de welbekende Restaurantavond! Op deze avond kunt
u op school genieten van allerlei lekkers gemaakt door de kinderen.
De opbrengst van deze avond gaat zoals gebruikelijk naar een goed doel. Dit jaar
hebben we er voor gekozen onze school als goede doel te bestempelen. Zoals
wellicht bekend bestaat De Rietvink dit jaar 30 jaar en dat willen we vieren door met
de hele school op stap te gaan. De opbrengst van de restaurantavond willen we
graag hiervoor gebruiken. In verband met de te verwachte drukte is er de dagen
voorafgaand aan de 14e in de ochtend voorverkoop van bonnen. Deze kosten 50
cent per stuk, een strip van 10 voor 5 euro dus. Voorverkoop zal plaatsvinden in de gang van de school, ter
hoogte van groep 5. Graag gepast betalen!
NSA rooster
Donderdag 7 februari
Maandag 11 februari
➢ Judo, groep 1 en 2
➢ Sportcarrousel, groep 5-8, laatste les
➢ Rots en water, groep 5 en 6
➢ Creatief programmeren, 3-5, laatste les
Vrijdag 8 februari
Dinsdag 12 februari
➢ Fashion Fix, groep 6-8
➢ Schaken, groep 3 t/m 5
➢ Wie is de mol, groep 5 t/m 8
Kijkt u ook nog even in GRAS voor de andere activiteiten, tot de zomer starten er nog diverse activiteiten waar
nog plaats is voor uw kind.
http://www.de-rietvink.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx
Voor vragen over aanmelden en inloggen kunt u terecht bij luchiena.rijken@agora.nu

